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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Karyawan 

2.1.1. Pengertian Karyawan 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam pasal 1 bahwa tenaga kerja 

adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di 

luar hubungan keja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Sama halnya Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 2 

UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Wijayanti, 

2010:01). 

Karyawan merupakan kekayaan dalam suatu perusahaan. Aktivitas 

perusahaan tidak dapat berjalan apabila tanpa adanya keikutsertaan karyawan. 

Salah satu yang harus dilakukan karyawan dalam melakukan pekerjaannya 

yaitu komunikasi. Karyawan perusahaan bertanggung jawab dalam 

menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang memiliki 

kepentingan dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Karyawan yang 

memiliki tugas berkaitan dengan publiknya harus memberikan perhatian serta 

menjadi saluran arus bolak-balik antara organisasi dan khalayak, karena 

khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang 

dilakukan perusahaan. Khalayak dapat dibagi menjadi khalayak internal, 
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yaitu mereka yang terlibat dalam pekerjaan internal organisasi yaitu karyawan 

itu sendiri dan keluarganya serta khalayak eksternal, yaitu khalayak yang berada 

di luar organisasi misalnya masyarakat sekitar, konsumen, pemerhati lingkungan 

dan investor. Saat ini, setiap pesan yang disampaikan tidak bisa dilakukan secara 

pukul rata ke semua orang. Setiap organisasi memiliki khalayak khususnya. 

Kepada khalayak yang terbatas inilah karyawan perusahaan harus senantiasa 

menjalin komunikasi baik internal maupun eksternal.  

 

2.1.2. Fungsi dan Peranan Karyawan 

Karyawan dalam perusahaan memiliki fungsi dan peranan yang harus 

dilaksanakan. Diantaranya :  

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan perintah yang diberikan. 

2. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan perusahaan demi 

kelangsungan perusahaan. 

3. Bertanggung jawab pada hasil produksi. 

4. Menciptakan ketenangan kerja di perusahaan (Soedarjadi, 2009:15). 

Sebagai karyawan perusahaan harus memiliki kemampuan tinggi dan 

pengalaman dapat menjaga tanggung jawabnya terutama yang berhubungan 

dengan publiknya. Salah satu tugasnya yaitu memberikan solusi dalam 

penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Seperti hubungan antara 

dokter dengan pasiennya, sehingga manajemen akan bertindak pasif dalam 

menerima atau mempercayai apa yang disarankan oleh karyawan yang telah  

memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi dalam memecahkan serta 

mengatasi permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut. 
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2.1.3. Kewajiban Karyawan 

Dalam perusahaan karyawan memiliki kewajiban yang harus 

dijalankan, seperti : 

a. Melaksanakan Pekerjaan dengan baik 

Seorang karyawan dituntut memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Karyawan harus 

mengesampingkan masalah pribadinya dan harus melaksanakan pekerjaan 

dengan baik karena merupakan suatu kewajiban yang  akhirnya dapat 

menghasilkan hasil produksi yang optimal. 

b. Kepatuhan pada Aturan Perusahaan 

Setiap perusahaan ada suatu aturan yang mengatur tentang kewajiban dari 

masing-masing pihak. Dengan adanya kewajiban itu harus dipatuhi dan 

ditaati agar tidak timbul masalah dalam perusahaan.  

c. Menciptakan Ketenangan Kerja 

Salah satu indikator keberhasilan bahwa hubungan internal perusahaan 

terjalin dengan harmonis adalah terwujudnya ketenangan kerja di suatu 

lingkungan perusahaan. 

Dari ketiga kewajiban karyawan tersebut, diharapkan karyawan 

menjalankan tugasnya dengan baik agar tercapai tujuan dan mendapatkan hasil 

yang optimal. 

 

2.1.4. Komunikasi Karyawan 

Peran komunikasi penting bagi kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

fungsi komunikasi yang bersifat persuasif, edukatif, dan informatif. Karena 
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tidak akan adanya proses interaksi jika tidak adanya komunikasi. Bila 

dikaitkan dengan tugas karyawan yang berhubungan dengan publiknya, maka 

sarana komunikasi sangatlah penting dalam penyampaian pesan-pesan 

(messages) demi tercapainya tujuan dan pengertian bersama publik sebagai 

khalayak sasarannya terutama karyawan yang bertugas dalam menjalin 

hubungan dengan publiknya. Menurut Newson dan Siefried mengungkapkan 

bahwa pentingnya peranan komunikasi dalam kegiatan yang berhubungan 

dengan pelanggan (Ruslan, 2001:79). 

Hal ini jelas seorang karyawan harus mempunyai keterampilan dalam 

menguasai aspek-aspek komunikasi, yaitu 

1. Source, yaitu individu atau pejabat humas yang berinisiatif sebagai sumber 

atau untuk menyampaikan pesan-pesannya. 

2. Message, suatu gagasan dan ide berupa pesan, informasi, pengetahuan, 

ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan dan emosi lain 

sebagainya yang akan disampaikan komunikator kepada perorangan atau 

kelompok tertentu (komunikan). 

3. Channel, berupa media, sarana atau saluran yang dipergunakan oleh 

komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada 

khalayaknya. 

4. Effect, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan 

tersebut, yang dapat berakibat positif dan negatif menyangkut tanggapan, 

persepsi dan opini dari hasil  komunikasi tersebut.  

Kebutuhan akan komunikasi antara organisasi dan publiknya sangat 

penting. Karyawan harus bisa menjadi penghubung antara organisasi dengan 
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publiknya, harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan publiknya 

karena publik sangat membutuhkan informasi perusahaan yang ada kaitannya 

dengan publik tersebut dan sekarang informasi semakin hari semakin meluas 

dan sulit, sehingga harus dapat lebih menyesuaikan diri dalam menargetkan 

pesan-pesannya. Tantangan dan tanggung jawab organisasi akan bertumpu 

pada karyawan tersebut. Benyamin Franklin dikutip dalam buku Manajemen 

Administrasi Rumah Sakit (Tjandra, 2002:287) mengatakan bahwa orang 

yang paling sukses adalah mereka yang memiliki informasi paling baik. 

Kemampuan komunikasi merupakan salah satu kebutuhan seorang 

karyawan dalam hal komunikasi dengan para pelanggannya, karena dengan 

adanya komunikasi akan menimbulkan pelayanan yang bermutu dari 

perusahaan. Komunikasi dikatakan efektif jika suatu ide dapat berpindah dari 

pikiran seseorang ke pikiran seseorang lainnya. 

 

2.1.5. Komunikasi Internal 

Komunikasi internal menunjukkan pertukaran informasi antara 

organisasi dan publik internalnya yaitu karyawan. Fungsi komunikasi internal 

adalah mengusahakan agar karyawan mengetahui apa yang dipikirkan 

manajemen dan mengusahakan manajemen mengetahui apa yang sedang 

dipikirkan oleh para karyawan. Penyampaian pesan seringkali berbeda-beda 

tergantung pada latar belakang sikap dan pengalaman masing-masing. 

Komunikasi ini dapat efektif apabila (Ruslan, 2001:269): 

1. Adanya keterbukaan manajemen perusahaan terhadap karyawannya. 
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2. Saling menghormati dan menghargai, baik sebagai pimpinan 

maupun sebagai bawahan 

3. Adanya kesadaran dari perusahaan akan arti pentingnya 

komunikasi timbal balik dengan para karyawannya. 

4. Keberadaan seorang humas yang berpengalaman sebagai 

komunikator dan mediator. 

Komunikasi pada karyawan sangatlah penting, karena faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pada pelanggan yang paling besar adalah karyawan.  

 

2.1.6 Komunikasi Eksternal 

Komunikasi eksternal adalah pertukaran informasi manajemen dengan 

publik eksternalnya, yaitu salah satunya adalah pelanggan. Komunikasi 

dengan pelanggan mempunyai pengaruh besar dalam sebuah perusahaan. 

Setiap program yang dijalankan harus berorientasi pada pelanggan. Pelanggan 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Jika komunikasi dengan 

pelanggan berjalan dengan baik, maka perusahaan akan mengetahui 

kebutuhan pelanggan dan akan terjadinya hubungan yang berkelanjutan. 

Keberhasilan dalam membina komunikasi eksternal nerupakan keberhasilan 

pihak humas atau public relation perusahaan dalam upaya memperoleh 

dukungan, pengertian, kepercayaan, partisipasi dan kerjasama dengan pihak 

publiknya (Ruslan, 2001:87). Proses hubungan antara perusahaan dan 

pelanggan ini sering disebut customer relations. 
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2.2.  Customer Relations 

2.2.1. Pengertian Customer Relations 

Customer adalah setiap orang, unit atau pihak dengan siapa kita 

bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk 

(Rahmayanty, 2010:23). Sedangkan customer relations adalah segala 

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan konsumen yang 

sudah ada atau konsumen yang sudah menjadi pelanggan tetap (Morrisan, 

2008:21). Suatu perusahaan akan sukses besar jika memperoleh pelanggan, 

menurut Buttle (2007:23) alasan mendasar yang mendorong perusahaan 

membina hubungan dengan konsumen, yakni motif ekonomi. Untuk dapat 

menjalin hubungan baik dalam jangka panjang dengan pelanggan, perusahaan 

harus memberikan suatu kepuasan bagi pelanggannya sekaligus 

menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, serta adanya loyalitas tinggi. Salah 

satu tujuan seorang karyawan dalam perusahaan adalah memberikan 

pelayanan dalam bidang customer relations demi tercapainya kepuasaan 

pelanggan. Customer relations merupakan fungsi yang memiliki kontak 

paling besar dengan lingkungan eksternal. Perusahaan menempatkan 

customer relations sebagai usaha untuk memenangkan persaingan bisnis yang 

semakin ketat dalam menjalin hubungan jangka panjang dengan customer. 

Dalam penelitian Catherina Intan yang berjudul Pengaruh Customer 

Engagement melalui Media Sosial Terhadap Kepercayaan Merek (Studi pada 

Facebook Sunsilk Indonesia) menjelaskan pada dasarnya setiap perusahaan 

memiliki tujuan bisnis untuk menciptakan customer. Customer adalah dasar 

untuk perusahaan agar tetap eksis di dunianya. Melalui kegiatan ini, pebisnis 
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dapat menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan customer nya untuk 

tetap menjaga kesetiaan customer. Itu sangat penting untuk menjaga 

hubungan dengan customer sebanyak-banyaknya dan menjaga hubungan 

yang harmonis, khususnya dalam kegiatan customer relationship. 

Strategi komunikasi customer relations tidak dapat dipisahkan dengan 

peranan karyawan perusahaan, karena dalam kegiatan ini karyawanlah yang 

melakukan atau memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan merasa 

puas. Menurut Winardi (2002:1) dalam penelitian milik Eva Oktaviani 

menyebutkan beberapa survey membuktikan bahwa loyalitas pelanggan 

didasarkan nilai unik (unique value) yang diberikan oleh perusahaan kepada 

pelanggan. Kepuasan dan loyalitas pelanggan sangat bergantung pada produk, 

fasilitas dan pelayanan  yang diberikan perusahaan. Untuk memastikan agar 

tetap efektif, maka program hubungan pelanggan atau customer relations 

harus dievaluasi kembali secara berkesinambungan. Suatu perusahaan atau 

organisasi dalam menjalin hubungan tersebut harus mampu menyusun 

perencanaan peran customer relations dengan baik. Dengan adanya kegiatan 

customer relations dalam sebuah perusahaan dapat memudahkan perusahaan 

untuk mendapatkan, membina serta menjaga pelanggannya. 

Dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, seorang karyawan harus 

mengetahui atau mengenali kebutuhan pelanggannya. Mengenali kebutuhan 

pelanggan adalah salah satu cara untuk membentuk suatu daftar kebutuhan 

pelanggan yang penting dalam menguraikan kemanfaatan barang atau jasa. 

Dengan mengenali kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan 

ukuran untuk menilai kebutuhan pelanggan serta mengetahui kebutuhan 
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pelanggan (Astuti, 2002:06). Dalam melakukan kegiatan customer relations 

dapat dikatakan berhasil apabila dapat menarik pelanggan.  

Seorang karyawan yang menangani customer relations di sebuah 

perusahaan akan berhadapan langsung dengan pihak publik atau 

pelanggannya, yaitu harus menciptakan citra perusahaan dan memiliki 

kemampuan untuk membantu perusahaan dalam hal memahami sikap 

mengenai pelayanan yang unggul. Karena pelanggan merupakan asset 

terpenting yang harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Jika sebuah 

perusahaan dapat menjaga dan mempertahankan pelanggan, maka perusahaan 

tersebut akan mendapatkan manfaat besar berupa loyalitas pelanggan.  

 

2.2.2.  Tujuan customer relations 

Karyawan yang sekaligus menangani customer relations harus 

mengetahui apa dan bagaimana  dalam menangani keluhan atau komplain 

(PR of Complaint handling) yang akan muncul dari pelanggan. Pelanggan 

lebih menitikberatkan pada kesan pertama, karena sulit untuk dihilangkan dan 

pelanggan akan menilai kredibilitas sikap dan penampilan karyawan 

perusahaan dalam mengadakan hubungan dengan pelanggan pada saat pihak 

pelanggan berhubungan dengannya. Tujuan dari customer relations yang 

dilakukan adalah (Ruslan, 2001:282) : 

1. Mendorong customer kembali 

Interaksi ini bertujuan untuk membuat pelanggan kembali lagi melalui 

keramahtamahannya, perhatian yang tulus, mengesankan, dan 

pelayanan yang memuaskan. 
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2. Menciptakan hubungan saling percaya 

Artinya menunjukkan kepada pelanggan bahwa perusahaan 

mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, mau menerima dan 

terlibat dalam persoalan mereka sehingga tercipta hubungan saling 

percaya melalui sikap dan cara, seperti 

a. Terbuka 

Menciptakan suasana yang akrab 

b. Thanks 

c. Let them talk 

Membiarkan pelanggan bicara mengemukakan keperluan dan 

keinginannya. 

d. Minta izin untuk mengajukan pertanyaan dan menjelaskan masalah 

kebutuhannya, karena pelanggan akan mendapatkan solusi terbaik. 

 

2.3.  Pendekatan Keagamaan 

Kegiatan eksternal karyawan perusahaan dilakukan dalam rangka 

membangun komunikasi dua arah yang baik antara perusahaan dengan para 

pelanggannya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara keduanya. 

Dalam penelitian Gozali Rahman yang berjudul Kegiatan Internal Public 

Relation Berbasis Spiritual/Keagamaan dalam Membina Hubungan baik 

dengan Karyawan menyatakan bahwa kebutuhan manusia terbagi dari empat 

tingkatan. Pertama, kebutuhan material yaitu kebutuhan yang paling rendah 

tingkatannya. Kedua, energi vital yaitu yang  bersumber dari kekuatan 

perasaan. Ketiga, kebutuhan mental yang berkaitan dengan kekuatan 
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pemikiran. Keempat, kebutuhan supramental yaitu kebutuhan yang berkaitan 

dengan etika, cinta, kepedulian terhadap sesama dan kebahagiaan hakiki. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan spiritual antara lain 

kegiatan keagamaan. Berdoa merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang 

utama. Berdoa adalah bentuk dedikasi diri yang memungkinkan individu untuk 

bersatu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa (McCullough, 1995). Berdoa adalah cara 

untuk memperbarui keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhannya 

dalam cara lebih formal. Sebuah studi yang dilakukan oleh Turner dan Clancy 

(1986) mengidentifikasi bahwa dengan meningkatkan berdoa dan berharap, 

penyakit seseorang akan mengalami perubahan lebih baik. Berdoa membuat 

seseorang merasakan perbaikan suasana hati, merasakan kedamaian dan 

ketenangan. 

 

2.4. Customer Relations Menurut Pandangan Islam  

Al- Quran memberi petunjuk kepada manusia untuk melakukan bisnis 

agar terciptanya hubungan yang harmonis, saling ridho dan tidak ada unsur 

eksploitasi. Sebagaimana dalam firman Allah : 

“Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu, dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu’’ (QS. Annisa 29). Dari ayat 

Al-qur’an diatas dijelaskan bahwa setiap manusia harus melakukan bisnis 

dengan cara yang jujur dan saling menghargai agar dapat menjalin hubungan 

yang baik antar sesama. 
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Nabi Muhammad SAW menunjukkan cara berbisnis dengan 

berpegang teguh pada kejujuran, sikap amanah serta memperoleh keuntungan 

yang optimal. Sebagaimana dalam firman Allah : 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS.Annisa 58).  Dari isi kandungan 

Al-qur’an tersebut dijelaskan bahwa cara berbisnis seseorang harus sesuai 

dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar memperoleh ridho Allah 

SWT serta  keuntungan yang optimal. 

Customer relations dapat menarik perhatian pelanggannya apabila 

perusahaan dapat memberikan nilai unik (unique value). Perusahan perlu 

meningkatkan nilai unik tersebut, salah satunya memberikan pelayanan yang 

membuat para pelanggannya loyal sehingga terciptanya hubungan yang baik 

dengan pelanggan. Sebagaimana tertuang di dalam hadist Bukhari dan 

Muslim, Rasulullah SAW bersabda : 

“Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan 

untuknya umurnya hendaknya ia melakukan silaturrahim”. Berdasarkan 

hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menjaga silatuhmi dengan 

sesama akan di lapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, begitu pula 

dengan sebuah organisasi. Jika perusahaan dapat menjalin hubungan baik 

dengan pelanggan maka pelanggan tersebut akan menjadi loyal bagi 

perusahaan. 
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2.5. Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) 

Teori ini berpendapat bahwa semua orang menilai hubungan dengan 

melihat pengorbanan dan penghargaan, semua hubungan membutuhkan 

waktu dari partisipannya. John Tribaut dan Harold Kelley menyatakan bahwa 

setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam suatu hubungan 

hanya selama hubungan itu cukup memuaskan dalam hal penghargaan dan 

pengorbanan (West, 2009:217). Teori ini  secara umum melihat bahwa bentuk 

dasar dari hubungan sosial sebagai suatu transaksi dagang. Pada dasarnya manusia 

berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhannya. Sebagaimana dalam Al-qur’an : “Hai manusia, Sesungguhnya 

Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah  

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui dan Maha Mengenal’’ (Surat Al-Hujurat ayat 13). Jelas isi dari 

kandungan Al-qur’an menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang 

artinya tidak mampu hidup sendiri sehingga mereka bergantung dan memerlukan 

orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia saling membutuhkan dan 

harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam 

pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak dapat dipenuhi sendiri. Teori ini 

menyatakan bahwa dorongan utama dalam hubungan interpersonal adalah 

kepuasan dari kepentingan pribadi dua orang yang terlibat. Kepentingan pribadi 

tidak selalu dianggap buruk dan dapat digunakan untuk meningkatkan suatu 

hubungan. Pertukaran interpersonal dimana oranng merasa puas ketika mereka 
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menerima kembalian yang sesuai untuk pengeluaran mereka. Teori ini 

menjelaskan bagaimana manusia melihat hubungan dengan orang lain sesuai 

dengan asumsi. 

Asumsi Teori Pertukaran Sosial mengenai sifat dasar manusia adalah : 

1. Manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman 

Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaku orang dimotivasi atas 

dorongan internal. Ketika seseorang merasakan dorongan ini, maka 

mereka termotivasi untuk menguranginya dan proses melaksanakannya 

merupakan hal yang menyenangkan. 

2. Manusia adalah makhluk rasional 

Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam batasan – batasan 

informasi yang tersedia untuknya, manusia akan menghitung 

pengorbanan dan penghargaan dari sebuah situasi tertentu. 

3. Standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan 

penghargaan 

Teori ini harus mempertimbangkan adanya keanekaragaman. Tidak ada 

satu standar yang dapat digunakan pada semua orang untuk menentukan 

apa pengorbanan dan penghargaan itu. 

 

2.6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang customer relations ada 

dua yaitu : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Oktaviani (2011) dengan judul strategi 

customer relations dalam menangani keluhan pelanggan di Balai 
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Karantina Pertanian Semarang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana 

strategi customer relations yang dilakukan BKP Semarang dalam 

menangani berbagai keluhan yang dilakukan oleh pelanggan. Hasil dari 

penelitian ini menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan pegawai 

customer relations dalam menangani pelanggan terbukti sudah baik 

Informan penelitian adalah tiga orang yaitu pimpinan BKP Semarang, 

Pimpinan customer relations dan customer BKP Semarang. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Yuliana (2011) yang berjudul

customer relations dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan di

PT. Telkom Drive Surakarta. Penelitian ini fokus perhatian pada hubungan

pelanggan dalam memberikan pelayanan yang prima dan mengutamakan

kepentingan konsumen. Dengan membandingkan pelayanan yang

dirasakan dengan pelayanan yang diinginkan pelanggan, maka akan

diperoleh tingkat kepuasan dari pelanggan. Penelitian ini menggunakan

penelitian survei.

Dari kedua penelitian diatas mempunyai tema yang sama yaitu 

customer relations, sehingga menambah referensi untuk penelitian penulis 

meskipun menggunakan pendekatan dan jenis penelitian yang berbeda 

(survei dan explanatif). Peneliti menggunakan dua penelitian terdahulu 

bertujuan untuk menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

customer relations dalam membangun relasi dengan melalui pendekatan 

keagamaan sehingga dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian 

penulis. 


